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Forsidefoto: Sport eller film? 
Vælg selv! Konkurrencen er benhård, 
og din stemme er vigtig!

FORORD

Velkommen til et nyt og spændende tv-år med 
masser af aktivitet både på skærmen – og i 
kulisserne hos de største aktører, som indgår 
nye konstellationer på kryds og tværs med 
opkøb og ”smarte deals” især på seermagnet 
koncepter. 

Vi har her i bladet valgt at lade sporten få 
øget fokus op til afstemningen, da vi jo ved, at 
netop sport fylder meget hos vore medlemmer, 
og at priserne på programmerne kommer i 
anden række, når yndlingsholdet eller øjeblik-
kets medie darling skal følges. Kampen om de 
mest attraktive sports rettigheder er foreløbig 
endt med den noget barokke situation, at dan-
skernes måske foretrukne udenlandske fod-
bold liga – Premier League – kan følges på to 
kanaler SAMTIDIG lørdag eftermiddag, så man 
kan sammenligne kommentatorernes analyser, 
om man er til det! De to rivaler her, Viasat og 
SBS, har – efter sigende – respekt for hinan-
dens dækning, men i kraft af, at Viasats muskler 
er større og erfaringen rigere, er deres seer-
andel væsentligt højere. Vi kan så sidde med 
undren i sofahjørnet og fundere over, om dette 
er ressource spild, og hvad dette spil ”koster” 
i menneskepenge (i vores sammenhæng, hvad 
det betyder for os at købe kanalerne.)

Imellem giganterne (og stemmeslugerne) hvor-
til vi også må regne TV 2’s mange kanaler, 
ligger et hav af kanaler, som prismæssigt 
egentligt holder sig pænt på måtten, og kva-
litetsmæssigt sagtens kan hamle op med de 
dyre- og vi skal måske endnu engang opfordre 
til at tilgodese vores unge seere og børnene, 
når krydserne skal sættes. Det er ikke dem, der 
vælter budgettet. 

Vi vil naturligvis som vanligt gøre vores yderste 
for at tilbyde et varieret og godt mix af alle gen-
rer ud fra jeres tilkendegivelser, og vi håber, at 
rigtig mange denne gang vil bruge nettet, da 
det gør administrationen så meget lettere for 
kontoret. 

Vi ønsker god læsning – god afstemning – og 
håber at se mange af jer til generalforsamling  
onsdag den 26. februar. Bemærk, at vi i år har 
skiftet ”location” til FØLA, Birkevej 20 (se ind-
kaldelse på stemmesedlens bagside) .

Venlig hilsen
Hanne Grøn, ansv. redaktør 
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Et godt år i 
Skanderborg Antenneforening
AF  HENRIK CHRISTENSEN

Vi har haft et godt år i Skanderborg 
Antenneforening Vores medlemmer har 
været glade og tilfredse med programud-
buddet i vores 3 pakker, og med forenin-
gens udbud af både TV, internet og IP 
telefonløsninger.

I det forgangne år, har vi skiftet vores 
internetleverandør fra Dansk Kabel TV til 
nu at få internet fra YouSee.
Overgangen gik forholdsvis uproblema-
tisk, med de udfordringer der uvilkårligt 
vil følge med, når vi flytter over 5.000 
internet kunder. 

YouSee leverer et godt og konkurrence-
dygtigt internetprodukt, og vores kunder 
kan vælge lige nøjagtig den hastighed, 
der passer til husstanden.

Der kan vælges hastigheder fra 2 Mbit til 
100 Mbit og til priser fra kr. 129,- pr. md.

Bredbånd gennem Skanderborg 
Antenneforening giver fri adgang til milio-
ner af musiknumre gennem YouMusic, 
som du kan høre så tit du vil og hvor du 
vil, uden at det koster ekstra.

Bredbåndsabonnementet giver dig ligele-
des mulighed for at se Web-Tv når du vil, 
og hvor du vil i Danmark, kvit og frit.

Som noget nyt har vi indført bredbånd 
med bland-selv som betyder, at du kan 
skrue på din up- og download, lige så tit 
du ønsker det, alt efter om du skal hente 
store datamængder eller uploade data, 
f.eks. til at tage backup af dit indhold på 
din computer (Se mere side 31).

Kom på Wifi når du er hjemmefra
Medlemmer af Skanderborg Antenne-
forening som abonnerer på bredbånd 
via foreningens net, kan benytte sig af 
YouSee Wifi.

YouSee Wifi er et nyt trådløst netværk 
i Skanderborg, som du har fri adgang 
til via dit bredbåndsabnonnement. Rent 
praktisk indebærer det, at du mange 
steder kan være online uden at det koster 
dig en krone ekstra. For eksempel kan 

”kanaler”) koster: Som eksempel koster 
de dyreste kanaler som TV3, TV3 Sport 1 
og 3+ over 450 kr. i indkøbspris. 

Kanal 5, Canal 9, TV 2 Zulu, TV 2 News, 
TV 2 Charlie, 6’eren og Kanal 4 koster fra 
2-300 kr., og mange andre kanaler koster 
over 100 kr. 

I den billigere ende ligger der en lang 
række kanaler, som vi kan købe hjem til 
helt andre priser.

Husk at varetage hele familiens 
ønsker når du stemmer
Vi ønsker at have et bredt indhold i de 
forskellige pakker, så der er noget for 
hele familien – både mor og far, men 
også for vores teenagebørn og tegnefilm 
til de små.

Generalforsamling
Skanderborg Antenneforening afholder 
årets generalforsamling onsdag den 26. 
februar 2014 på FØLA, Birkevej 20, 
8660 Skanderborg. Dørene åbnes kl. 
18.00.

På generalforsamlingen vil næste års 
kontingent- og indholdet i de tre pro-
grampakker blive fremlagt og besluttet.

Vi håber på interesse for foreningen og et 
stort fremmøde. ■
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du tjekkee-mails, gå på Facebook eller 
se YouSee Web-tv på din mobil, tablet 
og pc.

Prøvekanaler 
Her først på året, vil ikke mindre end 
tre sportskanaler være tilgængelige som 
prøvekanaler.

TV 3 Sport 2 HD vises digitalt og i HD  
på den digitale prøvekanal – program-
plads 54.

Canal 8 vises analogt på den analoge 
prøvekanal – kanal 50

Dantoto Racing Live vises digitalt på 
YouSee´s Ekstrakanal – programplads 
34.

Mulighederne for tilkøb af disse kanaler er 
ikke endeligt fastlagt ved bladets dead-
line, men hold øje med hjemmesiden, hvor 
vi informerer løbende. 

Programafstemning
Som vanligt er stemmeseddel ilagt dette 
blad, ligesom det er muligt at stemme via 
vores hjemmeside på www.skantenne.dk.

Stem over nettet!
Jeg vil gerne opfordre jer til at stemme 
over nettet – det er mere praktisk for både 
os og for jer og er samtidig en admini-
strativ billigere løsning for foreningen. 
Endvidere minimeres risikoen for fejl, og 
via ”indkøbskurven” kan man se, hvor dyrt 
det bli’r at opfylde ønskerne!

Som medlem er du med til at bestemme 
hvilke programmer vi skal købe hjem.

Vi oplever et fortsat pres på priserne på 
de enkelte programmer, og nye program-
mer kommer til. Det er en økonomisk 
udfordring at fortsætte med at kunne 
levere alle nuværende programmer, lige-
som vi gerne vil vælge de nye til.

Der er samtidig store forskelle på, hvad 
de enkelte programmer (bør nok være 
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DIT LIVS SOUNDTRACK
DANMARKS MUSIK TV-KANAL  MED DE STØRSTE 
HITS FRA FØR OG NU!

DAN RACHLIN, VÆRT PÅ VH1

AWKWARD

NY SÆSON

Børnenes favoritter på dansk 

- hver dag fra kl. 05-21.



De Hjemsøgte 
Hathaways
Fantasi møder familie, skørhed møder uhygge og Hathaway familien 
møder ... spøgelser? Efter at være flyttet fra New York til New Orleans, 
er familien Hathaway klar til at vende tilbage til et normalt liv i deres nye 
hjem. Hvad de ikke ved er, at en spøgelsesfamilie har den samme idé! 
Kan to familier, bogstaveligt talt fra forskellige verdener, leve i hjemsøgt 
harmoni?

Se nye afsnit af den spændende serie hver søndag kl 19.40 på 
Nickelodeon! ■

I kølvandet på Jenna’s kys med Collin, begynder 
Jenna at sætte spørgsmålstegn ved sit forhold 
til Matty og om hendes forvildelse er et tegn 
på noget dybere. Men efter det overraskende 
offentlige kys, der rystede hendes verden, er der 
ingen vej tilbage. 

En fejl og tingene er mere akavet end nogen-
sinde, og Jennas personlighedsmakeover får 
hendes venner og familie til at spekulere på, 
hvem denne nye Jenna er. 

Vil Jennas flirt med hendes wild side efterlade 
dem, hun elsker i kølvandet eller vil hun lære af 
livets prøver og komme ud stærkere end nogen-
sinde?

Se med søndag den 12. januar kl. 19.35 og hver 
efterfølgende søndag og se den spritnye sæson 
af Awkward. 

Ny sæson af 
Awkward!

Husk på børnene 

og de unge i foreningen! 

Stem på Nickelodeon og 

MTV i programvalget!
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EUROSPORT OG EUROSPORT 2 
– altid med de største sportsbegivenheder!        
Der venter Eurosports seere et inferno af store sportsbegivenheder i det nye år. 

Tennisstjernerne er ved at strenge ketcherne til Australian Open 2014, den tyske Bundes-

liga er blevet blandt verdens bedste, og Eurosports kanaler sender eksklusivt fra de 

største begivenheder i vinterlandskabet.

Får Caroline Wozniacki en 
Grand Slam-titel i 2014?
Danmarks måske største sportsstjerne 
har taget et lille skridt ned af rangstigen, 
men med hendes seneste WTA- sejr i 
Luxembourg Open og en ny træner, er 
der store forventninger til den kommende 
sæson. Eurosport og Eurosport 2 sen-
der hvert år tre af de fire Grand Slams; 
Australian Open, French Open og US 
Open, hvor Australian Open starter sæso-
nen i januar.
Australian Open er blandt årets absolut 
største sportsbegivenheder, som du kan 
følge direkte på Eurosport fra den 13.-26. 
januar. Bag mikrofonen sidder Danmarks 
bedste tennisekspert, Michael Mortensen, 
der siger følgende om det forestående 
Australian Open; ”Caroline fik en rigtig 
flot sæsonafslutning i 2013, og hun spil-
ler altid godt under Australian Open. Hvis 
hun kan fortsætte de gode takter fra 2013 
og få sit spil til at gå op i en højere enhed, 
ser Australian Open lovende ud for hen-
des vedkommende”. 
Foruden de tre Grand Slams sender 
Eurosports kanaler også flere af de store 
WTA- samt ATP-turneringer. 
Se altid den største tennis på 
Eurosport.

Eurosport 2 er Bundesligaens
hjemmebane
Den tyske Bundesliga er i fuld gang, og 

efter sidste års Champions League-finale 
har Bundesligaen aldrig haft så stort fokus 
fra fodboldverdenen. Et fokus, som både 
Bayern München og Borussia Dortmund 
med deres mange verdensstjerner og 
fornemme præstationer lever op til. Ud 
over Bayern og Dortmund er flere dan-
ske spillere også i kamp i hver weekend 
på Eurosport 2, som hver uge sender 5 
kampe LIVE. William Kvist, Niki Zimling, 
Bo Svensson og Leon Andreasen har alle 
præsteret flot i deres respektive klubber. 
Unge Pierre-Emile Højbjerg, der spiller i 
mægtige Bayern, venter stadig på sit store 
gennembrud, men med flotte præstationer 
på U21-landsholdet bliver han spæn-
dende at følge fremover. Henrik Hvillum, 
der er fast Bundesliga-kommentator på 
Eurosport, spår Pierre-Emile en stor frem-
tid; ”Pierre-Emile er stadig meget ung, 
men han er uden tvivl et af de største 
talenter, og med hans kvaliteter skal han 
nok komme til at få mere spilletid fremad-
rettet. Også selvom Bayern har et utal af 
store navne i truppen”.

Følg de mange 
vintersportdiscipliner
Vintersæsonen er i fuld gang. Eurosport 
sender alle World Cups i blandt andet 
alpint, langrend, skiskydning, skihop, 
snowboard, freestyle, nordisk kombina-
tion etc. Danskerne har, trods det flade 
landskab, kastet sig over de mange disci-

pliner inden for vintersporten med stor 
interesse. Se med, når Eurosport og 
Eurosport 2 sender eksklusivt fra de stør-
ste vintersportdiscipliner med de bedste 
vintersportseksperter ved mikrofonerne. 
Foruden de mange World Cups sender 
Eurosport også fra flere europa- samt 
verdensmesterskaber.

Hvad byder foråret 2014 på?
Tennis: ATP-turneringen Doha Open 
starter sidst i december og kickstarter 
en stor tennissæson i 2014. Følg også 
Australian Open, når alle de største 
tennisstjerner kæmper om den for-
nemme Grand Slam-titel.
Fodbold: Følg William Kvist, Leon 
Andreasen, Niki Zimling og de øvri-
ge danskere i Bundesligaen, når 
Eurosport sender eksklusivt fra ver-
dens bedste liga. 
Vintersport: Følg de store World 
Cups i alpint, skiskydning, nordisk 
kombination, snowboard, freestyle 
etc. samt EM i kunstskøjteløb og ski-
skydning. Se også VM i hurtigløb på 
skøjter, kunstskøjteløb og curling for 
herrerne. 
Se i øvrigt de store forårsklassikere 
inden for cykelsporten, snooker, 
det bedste fra motorsporten med fx 
Le Mans og meget mere på Eurosport 
og Eurosport 2. ■
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TV3 SPORT 2  
– Viasats nyeste sportskanal

TV3 SPORT 2 er Viasats nyeste sportskanal med masser af Premier League fodbold, 
WTA-tennis, International boksning, Dansk håndbold, Dansk Pokalfodbold,  
Nordic Bet Ligaen, Speedway og meget mere.

Stem på TV3 SPORT 2 i Skanderborg Antenneforening.

Stem på
TV3 SPORT 2

– til endnu mere sport!
JA TAK!

LÆS MERE PÅ WWW.VIASAT.DK/SPORT



Sportskanalen TV3 SPORT 2 gik i luft en i starten af sidste år og har for alvor lagt sig i 

førerfeltet, når det kommer til at levere underholdning til sportsinteresserede danskere.  

Christian Eriksen i Tottenham, Liverpool 
med Daniel Agger og målslugeren Luis 
Suárez, de dyre drenge i Manchester City, 
United med Rooney og van Persie og 
”Magiske Mourinho” i Chelsea.

Elsker du også bare Premier League? Så 
er TV3 SPORT 2 kanalen, der giver dig 
den absolut bedste dækning af verdens 
bedste liga.

TV3 SPORT 2 sender eksklusivt Premier 
League-kampene søndag eftermiddag og 
mandag aften, og det er også her, du kan 
se kampe, når der spilles i midt-ugen.

Søndag vises de attraktive Premier 
League-kampe med kick off klokken 
14.30 og klokken 17.00. Undervejs vil 
der være optakt og analyser fra Premier 
League-studiet krydret med interviews fra 
de engelske stadions, og TV3 SPORT 2 
stiller derudover med et suverænt hold 
af eksperter, der blandt andet tæller Jan 
Mølby, Jesper Grønkjær, Brian Laudrup, 
Per Frimann og Peter Graulund.

TV3 SPORT 2 
– Her er du med helt fremme

TV3 SPORT 2 er imidlertid meget mere 
end Premier League, og her er der blandt 
andet også mulighed for at se kampene 
med Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani 
og Radamel Falcao og alle de andre stjer-
ner i den franske Ligue 1.

Er du til hårdtslående boksning, er TV3 
SPORT 2 også et must. Næsten hver 
weekend kommer du med rundt til store 
boksestævner i hele verden, hvor der 
er mulighed for at følge "hårdtslående 
drenge" som Manny Pacquiao, Floyd 
Mayweather og Andre Ward.

Samtidig er TV3 SPORT 2 også ste-
det, hvor du kan følge Frans Nielsen, 
Mikkel Bødker og de andre danskere samt 
superstjerner som Alexander Ovechkin og 
Sidney Crosby på isen i verdens stærke-
ste ishockey-liga, NHL. Her er verdens 
allerbedste ishockey-spillere samlet, og 
de underholder dig både med spektaku-
lære mål, sublime detaljer og ind i mellem 
også slagsmål, hvor både næver og tæn-
der sidder løst.

Derudover disker kanalen også op med 
masser af tennis, hvor Caroline Wozniacki 
er i kamp mod de andre kvindelige stjer-
ner i sæsonens prestigefyldte WTA-
turneringer rundt om i verden.

TV3 SPORT 2 giver dig også mulig-
hed for at følge Mikkel Hansens kampe 
for PSG, ligesom der vil være masser 
af Champions League-håndbold samt 
håndboldkampe fra den tyske Bundesliga 
med blandt andre Anders Eggert, Hans 
Lindberg og Niklas Landin i aktion.

Er du lidt af en fartdjævel med benzin i 
blodet, er der også masser at glæde sig til 
på TV3 SPORT 2, der både viser speed-
way Grand Prix, MotoGP, DTM og ikke 
mindst den amerikanske NASCAR-serie.
Alt i alt en forrygende sportskanal, og med 
TV3 SPORT 2 på skærmen er du sikret 
tusindvis af timers sportsunderholdning 
fra nogle af de største arenaer verden 
over.

Læs meget mere om TV3 SPORT 2 på 
www.viasat.dk/tv/sport ■ 
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På 6’eren finder du vaskeægte mandefilm, action- og comedy 

serier samt nogle af de bedste fodboldligaer i verden: Premier 

League, La Liga, Europa League, spansk og engelsk pokalfod-

bold samt EM- og VM-kvalifikationskampe for hele Europa. 

6’eren er hele Englands hjemmebane med  det største udbud 

af engelsk fodbold. 6’eren er kanalen for ægte fans!

7’eren er Danmarks ungdomskanal - uhøjtidelig, foranderlig, 

legende og fyldt med internationale popstjerner, ungdoms-

serier og reality. 7’eren er interaktive og kanalen skaber fæl-

lesskaber på tværs af platforme. Se LIVE-programmet ”Voodoo” 

med værterne Jeppe og Inez og hver søndag byder ”OMG!” 

på en række af de skøre og top underholdende serier til unge.  

Animal Planet vækker de instinkter, der handler om at føle, før 

man tænker. Kanalen er for alle dem, der ønsker sjove, røren-

de, lærerige og tankevækkende oplevelser i selskab med al-

verdens dyr. Animal Planet bringer dig så tæt på klodens dyre-

liv, at det næsten kan føles, mærkes og duftes, ligesom kanalen 

både bider til og viser klør. 

TLC er kanalen, der taler til både hjernen og hjertet med pas-

sionerede personligheder og inspirerende og autentiske pro-

gramme. Få unikt og underholdende TV med nye perspektiver 

og anderledes hverdagsformer. Se frem til en ny sæson af den 

chokerende serie ’Honey Boo Boo’, dokumentaren om Anni 

Fønsby og de populære serier som ’Say Yes To The Dress’ og 

’Cake Boss’. 

Kanal 4 er en kvindekanal med tid til nærvær og fordybelse. 

Det er her du finder rørende og livsbekræftende reportage-

serier, populære danske dokumentarserier og prisvindende, 

dramaserier.  Følg med i  de populære realityserier ’De unge 

mødre’, ’Singleliv’ og ’Mig og min mor’, samt internationale seri-

er som ’Greys hvide verden’, ’House’ og ’Devious Maids’.

Discovery Channel giver dig programmer, hvor grænser ud-

fordres, instinkter følges og det umulige gøres muligt. Det er 

her, du kommer langt ud i vildmarken, får benzin i blodet og 

oplever imponerende ingeniørkunst. Se frem til serierne ’How 

Do They Do It’ med danske Lasse Rimmer som vært og følg 

med i hitserier som ’Gold Rush’, Livsfarlig Fangst, ’Gold Fever’ 

og ’Mythbusters.’ 

UUUUUUUNNNNNNDDDDDDEEEEEERRRRRRHHHHHHOOOOOOOLLLLLLDDDDDDNNNNNNIIIIIINNNNNNGGGGGGG TTTTTTIIIIIILLLLLL HHHHHHEEEEEELLLLLLEEEEEE FFFFFFAAAAAAMMMMMMIIIIIILLLLLLIIIIIIEEEEEENNNNNN!!!!!!

UUUUUUUNNNNNNDDDDDDEEEEEERRRRRRHHHHHHOOOOOOOLLLLLLDDDDDDNNNNNNIIIIIINNNNNNGGGGGGG TTTTTTIIIIIILLLLLL MMMMMMÆÆÆÆÆÆNNNNNNDDDDDD!!!!!!

UUUUUUUNNNNNNDDDDDDEEEEEERRRRRRHHHHHHOOOOOOOLLLLLLDDDDDDNNNNNNIIIIIINNNNNNGGGGGGG TTTTTTIIIIIILLLLLL DDDDDDEEEEEE UUUUUUUNNNNNNGGGGGGGEEEEEE!!!!!!

UUUUUUUNNNNNNDDDDDDEEEEEERRRRRRHHHHHHOOOOOOOLLLLLLDDDDDDNNNNNNIIIIIINNNNNNGGGGGGG TTTTTTIIIIIILLLLLL DDDDDDIIIIIIGGGGGGG,,,,, DDDDDDEEEEEERRRRRR EEEEEERRRRRR VVVVVVIIIIIILLLLLLDDDDDD MMMMMMEEEEEEDDDDDD DDDDDDYYYYYYRRRRRR!!!!!!

Kanal 5 er den brede underholdningskanal, der vil gøre dig 

en oplevelse rigere. Her finder du de store, danske underhold-

ningsprogrammer, populære crime-scene serier, danske repor-

tageserier samt de bedste film. Se frem til en ny omgang ’Big 

Brother’, den nye danske dramaserie ’Heartless’ og en masse 

landsholdskampe, når vi følger det danske landsholds kvalifika-

tion til både VM og EM.  

UUUUUNNNNNDDDDDEEEEERRRRRHHHHHOOOOOLLLLLDDDDDNNNNNIIIIINNNNNGGGGG TTTTTIIIIILLLLL KKKKKVVVVVIIIIINNNNNDDDDDEEEEERRRRR!!!!!

 NNNNuuuu hahahaharrr r dudududu cccchahahahancncncncenenenen fffforororor aaaattt t gigigigigg veveveve ddddigigigiggg oooogggggg didididinnnn fafafafamimimimililililieee e dededede bbbbededededststststeeee tvtvtvtv ooooplplplplpp evevevevelelelelseseseserrr r memememeddd d kakakakananananalelelelerrr r fofofoforrr r hehehehelelelele ffffamamamamililililieieieie.. . 
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HUSK AT TÆNKEPÅ HELE HUSSTANDENNÅR DU STEMMERTIL DIT KANALVALG!



I 2014 kan du se frem til underholdning for hele familien. SBS Discovery Media byder på 

masser af fodbold med det danske landsholds kvalifi kationskampe på Kanal 5 og de eu-

ropæiske kvalifi kationskampe på 6’eren. Her vises også de spændende cupfi naler fra de 

engelske og spanske cupturneringer. Og så er der masser af drama og spænding, når 

Kanal 5 viser nye afsnit af de internationale hit-serier som ”Hannibal”, ”Banshee” og ”Hos-

tages”, samt den nye danske dramaserie ”Heartless”. På Discovery Channel kan du bl.a. se 

Lasse Rimmer, som ny kanal-vært og på TLC er danske Anni Fønsby aktuel i den rørende 

dokumentar ”Fra fængsel til frihed”.  

Se de danske EM-kvalifikations-
kampe på Kanal 5
Følg det danske landsholds vej mod EM 
I 2016, når Kanal 5 starter op med 
EM-kvalifikationskampene i efteråret 
2014. Med en efterhånden god blanding 
af rutinerede spillere som Daniel Agger 
og William Kvist og ungdommeligt talent 
i skikkelse af Christian Eriksen, Viktor 
Fischer og Nicolai Boilesen bliver det 
spændende at se, om talentet holder til 
at kvalificere Danmark til EM-slutrunden 
I Frankrig. 

”Hostages” – med præsidentens 
liv i hænderne!
I den nye amerikanske hitserie, ’Hostages’ 
spiller Toni Collette (Den Sjette Sans) 
kirugen Dr. Ellen Sanders, der skal ope-
rere den amerikanske præsident, alt 
imens FBI-agenten og terroristen Duncan 
Carlisle, spillet af Golden Globe-vinder 
Dylan McDermott, holder hendes familie 
fanget med løftet om at dræbe dem én 
for én, hvis hun ikke sørger for, at slå den 
amerikanske præsident ihjel under opera-
tionen. Kommer til foråret!

Heartless - ny dansk dramaserie!
”Heartless” er dansk drama, som det 
aldrig er set før. Ungt, modigt, bloddryp-
pende og intenst. Med Julie Zangenberg 
og Sebastian Jessen i de bærende hoved-

roller er ”Heartless” spundet omkring et 
ungt kostskolemiljø, hvor nutid og fortid, 
virkelighed og fantasi og liv og død smel-
ter sammen i en overnaturlig og dramatisk 
skæbnefortælling. Kommer til foråret!

“Lasse Rimmer: Forklaring følger”
Stand-up komikeren Lasse Rimmer over-
tager værtskabet for Discovery Channels 
populære program How do they do it 
(Forklaring følger) fra hjerneforsker og 
tv-vært, Peter Lund Madsen, der sidste 
år var vært for programmet med stor 
succes. Programmet sætter en række 
danske og udenlandske produkter og 
hverdagsgenstande under lup og giver 
seerne en forklaring på, hvordan tingene 
bliver produceret. 
Se med hver mandag – torsdag kl. 
20.00 

TLC sætter fokus på Anni Fønsby! 
‘TLC Fokus’ viser den stærke dokumen-
tar om Anni Fønsby, som de fleste ved 
kender fra hendes tidligere ægteskab 
med IT-millionæren Erik Damgaard, hen-
des mange plastikoperationer og ikke 
mindst den 18 måneders fængselsdom 
for rufferi, hun modtog i juni 2011. Nu har 
Anni imidlertid afsonet sin straf og skal 

løslades fra fængslet. 
Hun har mistet mand, 
hus, penge og job – 
og skal ud til et helt 
nyt liv. Hvordan har 
de sidste 18 måneder 
påvirket hende? Og 
har hun overhovedet 
en chance for at vende 
tilbage til et ”normalt” 
liv? Se med den 9/2 
kl. 22.00

Forårets finalopgør 
- hvem overrasker hvem? 
Capital One Cuppen er kendt for sine 
store overraskelser, og som turneringen, 
hvor alle har en chance. Swansea blev i år 
slået ud til Birmingham, men mange andre 
klubber står på spring for at overraske og 
løfte pokalen på Wembley. I den span-
ske pokalturnering Copa del Rey er der 
også store dramaer. Sidste sæson slog 
Atlético Madrid Real Madrid og det bliver 
spændende at se, om de går hele vejen 
med tilføjelsen af verdens dyreste fod-
boldspiller, Gareth Bale. Den største af de 
engelske pokaltuneringer, og den ældste 
aktive fodboldturnering i verden, FA Cup 
byder også på spændende opgør. Det 
turneringen, hvor de mindre klubber kan 
overraske de store, som det var tilfældet 
i sidste sæson, hvor Wigan overraskede 
hele England 
med en sejr over 
Manchester City. 
Capital one Cup 
– finale den 2/3, 
Copa Del Rey 
finale den 19/4, 
FA Cup – finale 
den 17/5 ■
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DET ER DIG, DER SER...
DET ER DIG, DER VÆLGER

HUSK, AT CANAL8 SPORT ER PÅ 
PRØVE I HELE JANUAR OG FEBRUAR

CANAL9.DK CANAL8.DK

SUPERLIGA 

EUROPA LEAGUE 

LA LIGA 

KRIMI 

SERIER 

DOKUMENTAR 

OPTAKTSPROGRAMMER  

FRISPARK 

SERIE A 

EUROPA LEAGUE 

SUPERLIGA 

LA LIGA 

ÆRESDIVISIONEN 

ATP TENNIS 

ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP 

SUPERLIGA ATP TENNIS

LA LIGA SERIE A

EUROPA LEAGUE LA LIGA

KRIMI SUPERLIGA



Vinteren på CANAL9 tegner til at blive mere hæsblæsende end vejret, når en masse 

fodboldspillere, politifolk, spøgelsesjægere, detektiver og hollywoodstjerner står klar 

til at underholde. Også CANAL8 Sport er klar til endnu et begivenhedsrigt år med en 

masse fodbold, tennis, ishockey og kampsport.

Nu har du chancen for at se det hele, når Skanderborg 

Antenneforening får CANAL8 Sport på prøve i januar og februar. 

Når nytårshattene er pakket væk, kan man 
godt begynde at glæde sig til endnu et un-
derholdende år på CANAL9. Superligaens 
forårssæson begynder den 22. februar. 
Den danske liga har aldrig været mere 
spændende end lige nu. FC Midtjylland 
og AaB er de nærmeste kandidater til at 
vinde mesterskabet, men de københavn-
ske storklubber, Brøndby og FC Køben-
havn, kommer efter en svag sæsonstart 
buldrende bagfra. CANAL9 med Mic-
hael Gravgaard som vært og eksperterne 
Stig Tøfting og Erik Rasmussen i studiet 
varmer hver søndag fra kl. 16.00 op til da-
gens hovedkamp. 
Efter kampen fløjtes der for FRISPARK – 
CANAL9s skarpe debatprogram.

CANAL9 dækker også Europa League, 
hvor de afgørende knockout-kampe går i 
gang fra den 20. februar med bl.a. Esbjerg 
som deltager plus Christian Eriksens Tot-
tenham. Der er optakt til de to kampe, der 
sendes på torsdage kl. 19.00 og 21.05 
efterfulgt af Europa League Goal Night, 
hvor samtlige mål fra alle aftenens Europa 
League-kampe vises. CANAL9 er også på 
plads ved finalen i Torino den 14. maj. 

Mens Superligaen og Europa League 
holder juleferie til sidst i februar, så er der 
fodboldfiesta fra verdens bedste La Liga 
allerede fra den 4. januar. Udover at være 
hjemmebane for både Real Madrid og 

FC Barcelona, viser CANAL9 masser af 
kampe fra den spanske liga med de and-
re storklubber. De kampe CANAL9 ikke 
viser, kan ses på CANAL8 Sport. Oplev 
superstjerner som Lionel Messi, Cristiano 
Ronaldo, Gareth Bale og Neymar folde sig 
ud i La Liga, og i Copa del Rey fra og med 
janauar på CANAL9.
Det er også på CANAL9 (og CANAL8 
Sport), at du eksklusivt kan følge dagsfor-
men på de danske landsholdsspillere og 
opleve de intense kampe mellem traditions-
rige klubber som Ajax, Feyenoord og PSV 
i Æresdivisionen. Og er der ikke ”plads” 
på CANAL8 Sport, så kan der også være 
enkelte kampe fra Serie A. 

Har du fået varmen, og er klar til mere 
underholdning, så stopper det ikke her! 
Vi byder på en splinterny sæson af den 
populære Ghost Adventures med de tre 
spøgelsesjægere, Zak, Aaron og Nik. Den 
prisbelønnede krimiserie Law & Order: 
Criminal Intent vender stærkt tilbage, og 
spændingsserien Medium kan stadig få 
det til at løbe koldt ned ad ryggen. Doku-
mentarserien Cops er også på farten igen 
med nye spændende og gribende historier 
fra det virkelige liv.

I januar og februar kan du følge CANAL8 
Sport på Prøvekanalen – så ved du, hvad 
du får, når du skal stemme. CANAL8 Sport 
er den rendyrkede sportskanal, der aldrig 
ligger på den lade side. Superligaen er 

Så både CANAL8 Sport og CANAL9 byder velkommen til en underholdende vinter

nemlig også på banen her, fra stort set alle 
danske klubbers kampe. 
Vores vært / kommentator Jesper Simo og 
ekspert Esben Hansen, er klar ved grøns-
væren søndag fra kl. 13.30. Når kampen 
fløjtes af, er der interviews og evaluering, 
inden Superliga dækningen fortsætter 
med fuld kraft på CANAL9 i form af den 
senere kamp. 

Også på CANAL8 Sport kan vi tilbyde 
Europa League. Kl. 19 og 21 er der rig 
lejlighed til at følge de spændende kampe, 
som her efter jul er nået til knock-out sta-
diet. Samlet viser CANAL9 og CANAL8 
Sport hele 4 kampe fra Europa League 
hver runde. Så er du til Europa League, 
er CANAL8 Sport og CANAL9 fast 
leverandør af masser af bold.

CANAL8 Sport er for alle, der elsker ten-
nis. I marts rykker verdens bedste ten-
nisspillere til USA for at dyste i de to 
traditionsrige turneringer i Indian Wells 
og Miami. To turneringer der rangerer 
lige under de fire Grand Slams, og som 
både i prestige, præmiepenge og point 
er særdeles indbydende for spillere som 
Djokovic, Nadal, Federer og Murray. Men 
spørgsmålet er, om Federer og Murray 
kan følge med Nadal og Djokovic, der er 
stukket af i toppen af verdensranglisten. 
De to turneringer på hardcourt i USA kan 
give os en indikation om, hvem der i 2014 
skal dominere toppen.
CANAL9 og CANAL8 Sport skal nok gøre 
sit til, at vintermånederne bliver alt andet 
end kedelige! ■

CANAL8 Sport er på prøvekanalen 
i hele januar og februar

H d få t kl til

CANAL9 d kk å E L

Scanpix.dk/canal8

Scanpix.dk/canal9
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TV3 SPORTs fodboldekspert og tidligere Silkeborg-målmand Peter Kjær kigger frem mod 

et interessant forår i både dansk og international fodbold.

Fodbold-året 2014 er stadig spritnyt og 
store oplevelser venter for alle os elskere 
af verdens smukkeste spil forude.

Den tidligere Silkeborg-målmand og nu-
værende ekspert hos TV3 SPORT, Peter 
Kjær, har kigget i fodboldens krystalkugle, 
og han skuer store øjeblikke ude i hori-
sonten.

Starten på foråret i Superligaen nærmer 
sig med hastige skridt, og Peter Kjær har 
store forventninger til afslutningen på en 
helt unik spændende sæson i den bedste 
danske fodboldrække.

- Det er voldsomt spændende for alle 
12 hold, hvad der kommer til at ske, og i 
virkeligheden er det meget, usædvanligt, 
fortæller Peter Kjær, der ikke tøver med at 
kalde sæsonen 2013/2014 for "historisk 
spændende".

- Når man lige nu kan sige, at både num-
mer seks, syv og otte kan nå medaljer, så 
er vi ude i noget, der er historisk, lyder det 
fra den tidligere målmand.

Efter et flot efterår af FC Midtjylland top-
per "Ulvene" fra heden Superligaen, hvor 
de er fire point foran AaB på andenplad-
sen, mens de forsvarende mestre fra FC 
København på tredjepladsen er seks point 
fra midtjyderne.

Peter Kjær afviser ikke, at FC Midtjylland 
kan holde føringen og dermed snuppe 
klubbens første danske mesterskab, men 
han er imidlertid ikke i tvivl om, hvem der er 
den største trussel for Glen Riddersholms 
tropper.

- Jeg ved godt, at AaB er det hold, der 
ligger tættest på dem. Men hvis jeg sad i 
FCM og skulle kigge mig over skulderen, 

så ville jeg kigge på FC København, siger 
fodboldeksperten og fortsætter:

- Hvis FC Midtjylland skal blive mestre, 
så må det være FC København, som de 
umiddelbart skal kigge mest efter.

Med sin store passion og mangeårige in-
teresse for engelsk fodbold glæder den 
tidligere målmand sig selvsagt også til at 
følge afslutningen på en ekstremt spæn-
dende sæson i Premier League.

TV 3's Peter Kjær om fodbold-foråret: 

Det bliver voldsomt spændende

>>

Peter Kjær
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Stemmeseddel 2014

Stemmesedlen skal afleveres 
senest tirsdag den 4. februar 2014 kl. 18.00

Løvbjerg Skanderborg

Kvickly Skanderborg

Eurospar Højvangen

SuperBrugsen Stilling

SuperBrugsen Hørning

SuperBrugsen Solbjerg

KWIK/SPAR Virring

Min Købmand Vrold

Kvickly Ry

Hver husstand, der er tilsluttet foreningen, kan aflevere én stemmeseddel.
Afstemningsresultatet skal bruges af generalforsamlingen ved fastsættelse af kontingent for 2014.

Programvalg:

Afkryds dine favoritter i felterne yderst til højre på stemmesedlen.

Vi opfordrer dig til at stemme via hjemmesiden
Der får du et overblik over, hvorledes hvert enkelt kryds påvirker prisen. 

Følg anvisningerne på www.skantenne.dk 

Stemmesedlen kan afleveres på kontoret, Adelgade 48, samt i stemmeurnerne i 
følgende supermarkeder: 

Udfyld venligst:

Gade: Nr. og etage: Side:

By:

Obs! Stemmeseddelen skal være udfyldt med fuldstændig adresse og by for at være gyldig.
Afstemningen er vejledende (og bruges ved forhandlingerne med programleverandørerne.) 



CNN

46,50 kr.

46,50 kr.

7'eren

46,50 kr.

43,50 kr.

41,25 kr.

38

39

40

41

42

TV-programmer Sæt
kryds

Nr.Pris pr. år
inkl. moms

TV-logoer

DR1 X

DR2

TV2 HD 180,00 kr.

Tv2 Fri

TV2 News 238,65 kr.

TV2 Charlie

149,25 kr.

Kanaler +30 kr. pr. mdr.

3+ HD 487,20 kr.

TV-Program stemmeseddel 2014/2015

TV3 HD

514,80 kr.

 520,05 kr.

151,35 kr.

149,25 kr.

DK4 HD

Discovery HD

213,00 kr.

267,75 kr.

  252,45 kr.

X

X

Kanaler +15 kr. pr. mdr.

Star!

Kanal 5 HD

56,25 kr.

Cartoon/TCM

89,25 kr.

Discovery World

52,50 kr.

Animal Planet HD

TV3 Puls

TV-programmer Sæt
kryds

Nr.Pris pr. år
inkl. moms

TV-logoer

112,50 kr.Eurosport 1 HD

Showtime 82,50 kr.

Kanaler 5 - 10 kr. pr. mdr.

77,25 kr.

Viasat Golf HD  89,25 kr.

BBC Entertainment

TV3 Sport 1

216,45 kr.

National (must carry)

60,00 kr.

1

2

3

4

5

6

7

9

10

12

14

13

15

16

17

18

20

22

23

24

25

26

28

33

34

35

36

37

Under 5 kr. pr. mdr.

 74,25 kr.

52,50 kr.

DVB-C

TV2 Zulu

TV2 Film HD

134,25 kr.

21

MTV HD

60,00 kr.

27

30

Digitalt DR/DR2/DR3
TV2 Østjylland/Folketings TV

345,00 kr.

Canal 9 HD 8

National Geographic 
Channel HD

60,00 kr.

29

NGC Wild HD 82,50 kr.

Eurosport 2 HD

Viasat Nature/Crime/
Playboy

Discovery Science

TLC HD

Discovery ID

11

203,40 kr.

54,00 kr.

TNT7 HD

Kanal4

6'eren HD

Kanaler 10 - 15 kr. pr. mdr.

149,25 kr.

Canal 8 HD

109,80 kr.

31

BBC Knowledge

56,25 kr.

Programmer med lys blå baggrund indgår i udbuddet i 2013

TV3 Sport 2 HD

19138,75 kr.

Disney Channel HD 119,25 kr.

32



TV-programmer Sæt
kryds

Nr.Pris pr. år
inkl. moms

TV-logoer

DR Ramasjang

NRK 1 HD

SV 2 HD

TV 4 HD

SV 1 HD

Sat 1

TVE Internacional 
(Spansk)

RAI Uno (Italiensk)

ZDF HD

TV-programmer Sæt
kryds

Nr.Pris pr. år
inkl. moms

TV-logoer

BBC World News

37,50 kr.

DR Ultra

33,75 kr.

Zone Reality

euronews

Travel Channel

BBC Lifestyle

Under 5 kr. pr. mdr.

43

44

45

46

47

48

50

51

52

53

54

55

56

59

61

62

63

64

Under 5 kr. pr. mdr.

Forslag til TV kanaler

37,50 kr.

37,50 kr.

37,50 kr.

33,75 kr.

18,00 kr.

22,35 kr.

22,35 kr.

22,35 kr.

22,35 kr.

22,35 kr.

22,35 kr.

22,35 kr.

22,35 kr.

22,35 kr.

22,35 kr.

22,35 kr.

DR Kultur

49

33,75 kr.

NDR HD 6022,35 kr.

VOX 6522,35 kr.

6622,35 kr.

6722,35 kr.

6822,35 kr.

Pro 7

3Sat

41,25 kr.

For at tilgodese bestyrelsens arbejde, omkring disponering af TV kanaler, beder vi dig deltage i denne brugerundersøgelse.

1) Hvor mange TV med indbygget DVB-C/
 Kabel-TV modtager benyttes der i husstanden ? 

1 stk.   Ved ikke  

2 stk.   Ingen

Mere end 2 stk.  

1A) Spørgsmål besvares kun hvis der findes TV med indbygget 
 DVB-C modtager i husstanden.

 Modtager dit TV kanalerne i SD eller HD format (MPEG2 
 eller MPEG4)*?

HD/MPEG4  SD/MPEG2   Ved ikke    

*Hvis du kan se ”HD testen” på plads 101 skal du afkrydse i 
feltet HD/MPEG4 

3) Hvor mange TV med tilsluttet DVB-C/ HD boks 
 benyttes der i husstanden?    

1 stk.  Ved ikke  

2 stk.   Ingen

Mere end 2 stk.  

4) Hvor mange analoge TV benyttes der i husstanden?

1 stk.  Ved ikke  

2 stk.   Ingen

Mere end 2 stk.  

Brugerundersøgelse

57

Viasat Explorer

RTL HD

TV 5 Europe (fransk)

Nickelodeon HD

VH1 (Dansk version)

Viasat History

22,35 kr.

58

69

ARD HD 22,35 kr.



Information til 
foreningens medlemmer 

Indkaldelse til generalforsamling

onsdag den 26. februar kl. 19.00 

på FØLA, Birkevej 20, 8660 Skanderborg. 

Dørene åbnes kl. 18.00 

Dagsorden:
Se venligst indkaldelse i de lokale medier og på 
foreningens hjemmeside: www.skantenne.dk 

Særlig kommentar til programvalget:

Resultatet af afstemningen indgår i generalforsamlingens vedtagelse af kontingent 
for 2014 samt i sammensætningen af de forskellige programpakker. 

Musik-kanaler ”bundles” ofte til rabatpriser, og derfor er den reelle årspris oftest 
lavere end her angivet. Det samme gælder nicherne fra Viasat, der oftest bundles 
i en ”oplevelsespakke”, således at en samlet afkrydsning giver rabat på hele ”pak-
ken”. 



Fra sit virke som ekspert hos TV3 SPORT 
er Kjær selv rundt på de engelske sta-
dions og følger de højspændte Premier 
League-kampe weekend efter weekend, 
og han tror på, at mesterskabskampen 
primært bliver et opgør mellem "The Usual 
Suspects".

- De største hold med de største trup-
per, er jo også dem, der kæmper til sidst. 
Så der taler vi Manchester City, Chelsea 
og Arsenal, som vi også fra starten af 
regnede med ville komme til at kæmpe om 
top fire, siger han.

Peter Kjær understreger imidlertid, at 
de mindre klubber i Premier League er 
kommet bedre med, og at de oftere end 
tidligere er i stand til at drille de store hold.

- Vi kan godt komme til at se en afslutning, 
hvor det hold, der bliver mester, har mistet 
flere point og tabt flere kampe end nor-
malt, forklarer den tidligere målmand og 
fortsætter:

- Man plejer at sige, at et hold helst ikke 
skal tabe mere end fem-seks kampe for at 
blive mestre. Men i denne sæson kan det 
godt gå hen og blive mere.

Udover Superligaen og Premier League 
er den prestigefyldte Champions League 
også én af de store turneringer, som Peter 
Kjær dækker for TV3 SPORT.

I næste måned går det løs med ottende-
delsfinalerne i den prestigefyldte turne-
ring, og eks-keeperen ser i den henseende 
specielt frem til opgøret mellem FC Bar-
celona med den argentinske troldmand 
Lionel Messi overfor Manchester Citys 
stjernegalleri.

-Det må være KAMPEN. Det er også den 
kamp, hvor jeg mener, at det er sværest 
at spå om udfaldet, siger Peter Kjær og 
fortsætter:

- FC Barcelona er et rutineret Champions 
League-hold mod et hold, der gerne vil 
være det, og det er voldsomt spændende. 
FC Barcelona er et hold, der har oplevet 
det her før, mens City har en enorm sult, 
og den sult kan godt være noget værd, 
konstaterer han.

Manchester City har flere gange vist 
skræmmende styrke hjemme på Etihad 
Stadium i denne sæson, og Kjær glæder 
sig til at se dem blive matchet mod 
mægtige FC Barcelona.

-Hver eneste gang City spiller på hjem-
mebane, sidder man jo næsten med åben 
mund og kigger med, for det er ekstremt, 
siger han.

Fodboldeksperten udpeger også ottende-
delsfinalen mellem Arsenal og Bayern 
München som en rigtig lækkerbisken.

De to mandskaber mødtes også i sidste 
sæsons udgave af Champions League, 
hvor de senere vindere fra Bayern 
München trak det længste strå, men Pe-
ter Kjær vurderer imidlertid, at ”The Gun-
ners” rent styrkemæssigt har nærmet sig 
sydtyskerne, som han dog stadig ser som 
favorit.

-Ja, det synes jeg, at Arsenal har. De har 
løftet sig, men det er stadig ikke nok til, at 
det er en fifty-fifty-kamp, siger han.

Set på den længere bane vurderer Pe-
ter Kjær, at favoritværdigheden til at løfte 
”Pokalen med de store ører” må ligge på
skuldrene af fire klubber.

- For mig vil mine bedste bud være Bay-
ern München, Real Madrid og så vinderen 
af FC Barcelona-Manchester City, slutter 
han.

Champions League-ottendedelsfinalerne
spilles den 18./19. og 25./26. febru-
ar, mens der er returkampe 11./12. og 
18./19. marts.

Du kan hele tiden holde dig opdateret om 
fodbold på TV3-kanalerne på: 
www.viasat.dk/tv-guide. ■
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Det mener vi i hvert fald her hos SBS Discovery Media. I 2014 sparker vi nemlig gang i de 

kommende EM-kvalifikationskampe, som vi eksklusivt har sikret os rettighederne til (vil 

også gælde kvalifikation til  VM i 2016). Kanal 5 viser det danske landsholds kampe, mens 

de resterende europæiske landes kampe vises på 6’eren. Men der er meget mere fodbold 

at se frem til i 2014. Henrik Hoffmann (H) er vært på 6’eren, og guider hver uge seerne 

gennem en spændende fodbolduge. På den anden side af bordet står Mikkel Bischoff (M) 

som fodboldekspert i studiet, når han ikke sidder på stadion og kommenterer kampene. 

Læs interviewet med de to værter og hør om deres forventninger til ’fodboldåret’ 2014.

Hvad ser I mest frem til i foråret?
M: Foråret er tiden hvor Premier League, 
FA Cuppen og Capital One Cuppen går 
ind i deres afgørende fase, så det er altid 
vildt spændende.

H: Første fixpunkt i foråret er for mig Capi-
tal One Cup-finalen på Wembley den 2. 
marts. Sidste års finale med Michael Lau-
drup og Swanseas 5-0-sejr over Bradford 
City var en kæmpe seerbasker og en stor 
oplevelse at dække, så jeg glæder mig til 
en ny omgang. 

Hvad er specielt ved Capital 
One Cup?
H: Jeg kan især godt lide, at man i Capi-
tal One Cup afgør semfinalerne (i januar) 
over to opgør. Det giver nogle ekstra 
knaldkampe, hvilket er lækkert, når flere af 
storklubberne er nået langt. På den måde 
adskiller ligapokalturneringen sig fra den 
store engelske pokalturnering, FA Cup, 
som er en anden af forårets fornøjelser 
for mig. En turnering, der kun kan ses på 
6’eren. 

Hvad adskiller de to 
cup-turneringer?
H: FA Cup er en pokalturnering med regu-
lære knockoutkampe hele vejen igennem. 
Der er dog mulighed for omkampe, som 
kan give små hold 90 eller 120 minut-
ters ekstra berømmelse. Det har også sin 
charme, og så er selve den traditionsrige 
finale på Wembley jo en af årets største 
fodboldbegivenheder på verdensplan. 
Bare det at tale om finalen nu, gør at jeg 
ikke kan vente til den 17. maj. 

2014
- bliver et fodboldår!

>>
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Har I nogle bud på en afgørelse 
I Premier League?
M: Premier League ser ud til at blive tæt-
tere i toppen end nogensinde før, så vi kan 
være heldige, at der vil være 3-4 hold med 
realistiske mesterskabschancer, når vi går 
ind til de sidste runder.

H: Der er fedt, at se de to Manchester-
klubber bliver udfordret, og indtil videre 
har jeg (udover mit favorithold Liverpool) 
især foretrukket at se Arsenal spille. I mine 
øjne kan det sagtens ende med at Arse-
nal vinder Premier League for første gang 
siden 2004.
 
Hvad forventer I af den kommende 
EM-kvalifikationsturnering? 
H: Jeg har faktisk enorme forventninger 
til den kommende EM-kvalifikationsturne-
ring, som starter til efteråret. Her kommer 
vi nemlig til at stifte bekendtskab med 
UEFAs nyskabelse Week of Football, som 
betyder at de europæiske kvalifikations-
opgør bliver spredt ud over en hel uge, 
således at der bliver spillet lækre lands-
kampe hver dag fra torsdag til tirsdag. 

Det lyder som om, kvalifikations-
kampene vil fylde meget?
H: Det bliver helt vildt. Da vi jo har købt 
rettighederne til ikke bare Danmarks 
hjemme- og udekampe, men til samtlige 
kampe i kvalifikationsturneringen, kan 
vores seere altså se frem til landskamps-
uger, hvor Kanal 5 og 6’eren som et 
tænkt eksempel kan byde på en tv-kamp 
med Danmark torsdag, en kamp med Eng-
land fredag, Spanien lørdag, Italien lørdag, 
Danmark igen søndag, Tyskland søndag, 
England igen mandag og Spanien igen 
tirsdag.

Har I nogle forventninger til 
Danmarks deltagelse?
M: Efter skuffelsen med ikke at komme til 
VM, tror jeg, at vi får en del nye spillere 
at se på det danske landshold. Der er 
masser af spændende talenter, som står 
på spring for at bevise deres værd.

H: Jeg har også store forventninger til det 
danske landshold. Selv om alle vi, der var 
tilskuere til 2-2-kampen mod Italien i efter-
året forlod Parken med en lidt flad fornem-
melse, så mener jeg, at vores hold har 
gode chancer for at kvalificere sig til EM-
slutrunden i Frankrig. Vi sluttede trods alt 

VM-kvalifikationen af med en stribe gode 
resultater.

Hvordan vurderer I vores hold?
H: Vi har et spændende hold med en 
efterhånden god blanding af rutineret 
klasse i skikkelse af Daniel Agger og Wil-
liam Kvist og ungdommeligt talent i skik-
kelse af Christian Eriksen, Viktor Fischer 
og Nicolai Boilesen. Det eneste vi mangler 
er en angriber, vi kan stole på, men indtil 
han dukker op, kan vi nok klare os med 
Nicklas Bendtners sporadiske bidrag. 

Kommer vi med til EM I Frankrig?
M: Jeg tror vi får en god kvalifikationsturn-
ering og kommer til EM. 

H: EM i Frankrig i 2016 bliver en slut-
runde med 24 deltagere (mod tidligere 
tiders 16). Det betyder, at det bliver lidt 
nemmere at komme gennem nåleøjet, og 
derfor er det også min klare forventning, at 
Danmark spiller sig til EM. ■

EM I 2016
• Kvalifikationskampene spilles i efteråret 2014, foråret 2015 

 & efteråret 2015.

• Det danske landsholds kampe vises kun på Kanal 5.

• De resterende europæiske holds kampe vises kun på 6’eren.

VM i 2018
• Kvalifikationskampene spilles i efteråret 2016, foråret 2017 

 & efteråret 2017.

• Det danske landsholds kampe vises kun på Kanal 5.

• De resterende europæiske holds kampe vises kun på 6’eren. 

• Capital One Cup kan ses frem til finalen den 2/3/2014

• Copa Del Rey kan ses frem til finalen den 19/4

• FA Cup kan ses frem til finalen den 17/5 
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Mere end 500 forskellige titler hvert år, 
masser af film i HD-kvalitet, ingen rekla-
meblokke hverken i eller mellem filmene 
og en lav pris på otte-ni kroner om måne-
den har gjort TV 2 FILM til Danmarks mest 
sete filmkanal.

Kanalen byder på alt fra komedier, roman-
tiske film over dramaer og hæsblæsende 
actionfilm til thrillere. I 2014 vil TV 2 FILM 
sende flere danske film på et fast sende-
tidspunkt i primetime, og desuden udnæv-
ner kanalen særlige film til månedens film, 
der også kan ses via TV 2 Play.

TV 2 FILM viser også nogle af verdens 
bedste animationsfilm, og det sker fx 
i påsken, hvor populære animationsfilm 
vises både med dansk tale og i original 
version.

Blandt de danske spillefilm, som TV 2 
FILM vil præsentere for seerne, er ”Af 
banen”, ”En kort en lang”, ”Okay”, ”Store 
planer”, ”Himmerland” og ”Bag det stille 
ydre”.

Når det gælder udenlandske film, byder 
kanalen bl.a. på Woody Allens kome-
die ”Vicky Cristina Barcelona” med bl.a. 
Penélope Cruz, Scarlett Johansson og 
Kevin Dunn, og den Oscar-vindende 
instruktør Roman Polanskis drama ”Oliver 
Twist”, der er baseret på Charles Dickens’ 
roman og med Ben Kingsley i en af 
hovedrollerne.
Der bliver også mulighed for at se ac-
tionkomedien ”Bandits” med Samuel L. 
Jackson og Kevin Spacey samt thrilleren 
”The Good Shepherd”, ”Forhandleren”, 
”Storbydrømme”, ”A History of Violence” 
- og mange mange flere. ■

Danmarks mest sete fi lmkanal

TV 2 FILM leverer et mangfoldigt filmudbud 
– i 2014 bliver der yderligere fokus på 
danske film.
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PETER & KOLONIHAVEN

FANTASTISKE FUND

VILDMANDEN FRIHUSET

HUSK AT STEMME 

X



Endnu mere tv 
om danskernes fritid
Danskerne bruger fl ere timer på fritidsaktiviteter end 

for ti år siden - og TV 2 Fri følger med.

Danskermes nye fritidskanal, TV 2 Fri, 
rammer ned i et område i vækst. En ana-
lyse, som Megafon har foretaget for TV 
2, viser nemlig, at mange af os bruger 
endnu flere timer på fritidsaktiviteter end 
for ti år siden.

46 procent bruger mange flere eller flere 
timer på fritidsaktiviteter i dag, mens 21 
procent har samme tidsforbrug i dag 
som for ti år siden. 29 procent bruger i 
dag færre timer på fritidsaktiviteter end 
tidligere, mens 4 procent svarer ’ved ikke’.
Interessen for fritiden viser sig også på tv. 
TV 2s kanal med fokus på hobby, hus og 
have har på kort tid overhalet alle andre 
tv-kanaler inden for livsstil og natur, og TV 
2 Fri er væsentligt mere set end kanaler 
som Discovery, TLC, DK4 og Canal 9, 
som har været på tv-markedet i flere år.

Over en halv million danskere ser med på 
TV 2 Fri hver uge, og også TV 2s dag-
lige magasinprogram ”Frihuset” er meget 
populært. I løbet af en uge ser 350.000 
forskellige danskere med på program-
merne i mindst fem sammenhængende 
minutter.

Endnu mere fokus på 
danskernes fritidsaktiviteter
I foråret 2014 vil TV 2 Fri sætte endnu 
mere fokus på danskernes fritidsaktivi-
teter, især have og gør-det-selv. Det 
betyder en masse nye danskproducerede 
og indkøbte programmer om lige præcis 
disse emner, ligesom TV 2 Fri i pro-
grammerne ”Frihuset” - kanalens daglige 
omdrejningspunkt - skruer op for disse 
områder.

TV 2 Fri kommer også med en række nye 
danske programserier i vinteren og foråret 
2014, bl.a. reportageserien ”Fantastiske 
fund”. Masser af danskere brænder for 
at gøre en god handel, og dem følger 
TV 2 Fri i denne serie med Nordeuropas 
største online auktionshus, Lauritz.com, 
som omdrejningspunkt. For hvilke effekter 
er det, der bliver solgt? Hvad er historien 
bag? Og hvad driver folk til den evige jagt 
efter det gode fund?

I 2014 fortsætter TV 2 Fris succespro-
gram ”Vildmanden”, hvor den 30-årige 
jæger David Carsten Pedersen tager 
seerne med ind i en fascinerende verden. 
Jagt er blevet en trend i tiden, og Davids 
mission med programserien er at vise 
danskerne, at jagt handler om meget 
andet end at dræbe dyr.

I den nye serie ”Peter og kolonihaven” 
følger TV 2 Fri rejsen fra bymenneske til 
havehusejer for aarhusianske Peter, der 
har købt sig en gammel rønne af en kolo-
nihave. Han elsker arbejdet i haven og ved 
alt om, hvordan grønsagerne skal dyrkes, 
blomsterne skal plantes, og græsset skal 
slås. Kolonihaven er Peters fristed. Der er 
bare lige ét lille problem: Peter har ikke 
den fjerneste idé om, hvordan han sætter 
huset i stand! Heldigvis er der hjælp at 
hente hos naboerne i det lille kolonihave-
samfund uden for Aarhus.

TV 2 Fris stærke fokus på have, hus 
og hobby viser sig også i de indkøbte, 
udenlandske programmer, som vil inspi-
rere og gøre seerne klogere. I 2014 kan 
seerne bl.a. se frem til helt nye afsnit af 
den svenske livsstilsserie "Sommer med 
Ernst", David Attenboroughs naturpro-
grammer, de engelske boligprogrammer 
"Fantasifulde rum" og haveprogrammer 
med den engelske haveguru Alan Titch. ■

Foto: Sigurd Bæk Jensen

Foto: Per Arnesen

Foto: Mads Holst Nielsen/TV 2
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Er mandage bare trist og grå? - Nu 
sætter Cartoon Network lidt kulør på 
vintermandagene, når MEGA man-
dag er tilbage på Cartoon Network 
fra 13/1-2014! Hver mandag prop-
per Cartoon Network eftermiddagen 
fuld af helt nye episoder af børnenes 
favoritserier fra kl. 16.00:

16.00 Eventyrtid: Serien handler om 
14-årige Finn og hans hund, den 28-årige 
Jake, som har magiske kræfter. Sammen 
tager de på masser af eventyr, hvor 
de møder karakterer som blandt andet 
Prinsesse Sukkermås, Iskongen, Frøken 
Regnhjørning og vampyren Marceline.

16.25 Johnny Test: Serien handler om 
drengen Johnny, hans hund Dukey og to 
søstre, som er videnskabsmænd, der laver 
eksperimenter og avanceret udstyr, som 
Johnny tester af. 

16.50 Regular Show: Regular Show 
handler om to bedste venner Mordecai og 
Rigby, som forsøger at komme nemt (og 
sjovt) omkring deres arbejde i en lokal park.

17.15 Ben 10: Omniverse: Ben 
Tennyson er nu 16 år og har en ny 

Quest Means Business er stærke internationale forretningsnyheder alle 
hverdage kl. 20.00. Programmet undersøger i dybden, hvordan vi tjener 
og bruger vores penge. Værten Richard Quest leder et team af eksperter 
og korrenspondenter, der leverer uovertruffen fakta, tal og analyser om 
netop det aspekt af vores hverdag på CNN alle hverdage klokken 20.00. 
Og så kan du også fange nyt fra de Europæiske markeder torsdage 20.45 
i Marketplace Europe, som også har Richard Quest som vært.

Mob City
Den tre gange Oscarnominerede Frank Darabont 
(Walking Dead, The Shawshank Redemption) 
står bag TNTs nye serie, Mob City, som vises fra 
februar om tirsdagen kl. 21.00. 

Serien har en rolleliste bestående af Jon Bernthal, 
Jeffrey DeMunn, Edward Burns, Robert Knepper, 

Neal McDonough, Simon Pegg, Ron Rifkin og Ernie 
Hudson. Mob City er produceret af TNT. 
Serien skildrer den mørke virkelighed i 1940'ernes 
sagnomspundne Hollywood. I byen hvor drømme kan 
blive til virkelighed og kontrasterne mellem rig og fat-
tige tydelige, foregår der en blodig kamp mellem et 
magtfuldt kriminel netværk og en korrupt politistyrke.

Omnitrix, der kan han forvandle sig 
til over 50 aliens, selvom han stadig 
ikke kan vælge, hvilken han får. 

18.05 Transformers Prime: 
Beast Hunters: I denne nye serie 
har Autobotsene fået en ny fjende.
Nu kæmper de ikke bare mod 
Megatron Decepticons, men også 
mod en ny fjende, Predacons.  
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Få knivskarpt tv-signal 
Hvis du oplever problemer med dit tv-signal
eller din internetforbindelse, så er et hus-
installationstjek en god investering.

Ved et hus-installationstjek foretager 
en professionel tekniker måling på alle 
dine antennesignaler samt eventuelle 
forstærkere. Endvidere tjekker han alle
stik og samlinger. Du får herefter 
en ”diagnose” af eventuelle problemer 
samt et uforpligtende tilbud om udbedring af din installation. Er der mulighed 
for det, foretager teknikeren de ønskede udbedringer med det samme.

Han kan også hjælpe dig med andre installationsopgaver såsom:

Vil du vide mere, er du velkommen til at ringe til os på tlf. 76 42 88 00.

 

 195 kr.495 kr. 

Få 
knivskarpt tv-signal!



En grundig gennemgang af dine private installationer, og hurtig udbedring af problemer, 

kan afhjælpe irritation og ærgrelser afstedkommet af pixelerede tv-billeder og udfald på 

internetforbindelsen. 

Vi har talt med to kunder, som har benyttet sig af Dansk Kabel TV’s tilbud om hus-

installationstjek. Her er, hvad de sagde:

Preben Jensen, Skanderborg
Hvorfor bestilte du et 
hus-installationstjek?
Jeg fik et brev ind ad døren med et godt 
tilbud på hus-installationstjek, og da jeg 
igennem længere tid havde oplevet pro-
blemer med mit antennesignal, bl.a. pixe-
lerede billeder på tv’et, så tog jeg imod 
tilbuddet og bookede en tid til et besøg 
af en tekniker.

Hvordan forløb arbejdet?
Der kom en tekniker ud, som tjekkede 
mine installationer igennem, og vi fik en 
god snak om, hvad der skulle gøres. 
Diagnosen lød på nye samlinger, nye 
kabler og nye, lukkede stik til tv’et. Og så 
skulle vi finde en ny tid til at få arbejdet 
udført.

Hvad blev resultatet? Er du tilfreds?
Ja, indtil videre har det virket som det skal. 
Så jeg er godt tilfreds.

Mogens Baastrup, Skanderborg
Hvorfor bestilte du et 
hus-installationstjek?
Jeg opdagede på et tidspunkt, at jeg ikke 
kunne se et antal af de nye digitale kana-
ler på mit tv, og så gik jeg ind på www.
skantenne.dk, for at tjekke, hvilke kanaler 
jeg burde kunne se. Under ”driftsinfo” 
ligger en liste over kanaler, som man kan 
få problemer med at modtage, hvis ens 
installationer er påvirket af indstråling fra 
LTE/4G sendenettet. Og det var præcis 
de kanaler, som jeg ikke kunne modtage. 
Jeg undersøgte mulighederne for at få 
problemet løst professionelt, og da jeg 
har en baggrund som radiotekniker, over-
vejede jeg også at udføre arbejdet selv. 
Men så gik der lidt sommerferie i den, 
og der gik noget tid, inden jeg igen følte 
behovet for at få problemet løst. Så da jeg 
fik et godt tilbud på hus-installationstjek 
ind ad døren i september, og jeg var nået 
frem til, at jeg ikke selv ville forsøge mig 
med arbejdet, skyndte jeg mig at slå til. 

Hvordan forløb arbejdet? 
Teknikeren var meget grundig. Han fore-
tog en systematisk gennemgang af mine 
installationer og lavede et overslag på, 
hvad det ville koste at udbedre problemet. 
Jeg blev i første omgang lidt overrasket 
over, hvor omfattende et arbejde, det var. 
Men efter at have drøftet det nærmere 
med teknikeren, og have fået en uddy-
bende forklaring på, hvad der skulle til for 
at løse problemet, kunne jeg godt se, at 
det var det rigtige at gøre. Og vi lavede 
en aftale om at få arbejdet udført.  Under 
selve udbedringen var teknikeren meget 
fleksibel og engageret i sin tilgang til 
opgaven. Det var en fornøjelse at se ham 
i aktion, og der er ingen tvivl om, at han 
satte en ære i at levere et perfekt stykke 
arbejde.

Hvad blev resultatet? Er du tilfreds?
Både hus-installationstjekket og det efter-
følgende arbejde er veludført, med vægt 
på kvalitet. Jeg er yderst tilfreds med 
resultatet. Alt er blevet tjekket. Teknikeren 
gik grundigt til værks under tjekket og 
foretog målinger på alle udtag, og udbed-
ringsarbejdet blev udført med samme 
engagement og perfektionisme. Nu fun-
gerer alt, som det skal.

Preben Jensen og Mogens Baastrup fik 
begge hjælp med hus-installationstjek og 
efterfølgende udbedringer af Dansk Kabel 
TV’s tekniker Søren Drøger.  
Søren fortæller, at under et hus-installati-
onstjek viser det sig ofte, at problemerne 
skyldes gamle installationer, der stammer 
fra dengang fællesantenneanlæggene 

Bliv ærgrelserne kvit 
med et hus-installationstjek 

blev bygget, og som man siden selv har 
bygget videre på. Tiden og den tekniske 
udvikling er imidlertid løbet fra kabler, for-
delinger og gør-det-selv-arbejde. Derfor 
skal der en professionel tekniker til for at 
løse problemerne. De gamle kabler og 
stikdåser er modtagelige for støj fra 4G 
og DAB radiosignalerne, og det giver 
anledning til gener som udfald på inter-
netforbindelsen og pixelerede billeder på 
tv’et. Derfor skal de skiftes til nye, som 
kan modstå de kraftige signaler. I nogle 
tilfælde kan problemerne også skyldes, at 
man i de private hjem har brugt dårlige og 
utidssvarende kabler mellem de stik, der 
er opsat af antenneforeningen og hjem-
mets pc eller tv. 

Nyere installationer kan der også være 
problemer med, ind imellem. I disse til-
fælde skyldes det ofte, at de anvendte 
kabler, der typisk er 4-5 år gamle, allerede 
er blevet utidssvarende og skal skiftes til 
nye. Eller at man i husstanden har brugt et 
gammelt og dårligt kabel fra stikdåsen og 
til tv’et. I enkelte tilfælde kan det være en 
løs connector eller andet, som ikke er ble-
vet strammet tilstrækkeligt op ved mon-
tering, men det hører til sjældenheder. ■

Dansk Kabel 
TV's tekniker 
Søren Drøger.
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Nu kan du også få 
Bredbånd med Bland Selv i 
Skanderborg Antenneforening

Fair use pr. måned for 15/3 Mbit: 200 GB/md., 30/6 Mbit: 600 GB/md., 60/12 Mbit: 1.000 GB/md., 
100/20 Mbit: 2.000 GB/md.
YouSee Foreningsbredbånd forudsætter tv fra Skanderborg Antenneforening. Inkl. Web-tv i 
Danmark med de fl este af dine tv-kanaler overalt. Adgang til YouMusic kun i Danmark på en 
enhed ad gangen. Priser v/BS – ellers tillæg på 39 kr./md. Se yousee.dk/bredbaandsfakta.
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i Skanderborg

Antenneforening

Nu kan du selv skrue på din up- og downloadhastighed 

– uden at skrue på prisen

Nu kan du som medlem af Skanderborg Antenneforening vælge Bredbånd med Bland Selv, 
og som noget helt nyt få mulighed for at skrue på up- og downloadhastigheden på dit bred-
bånd. Så er dit bredbånd hurtigt, uanset hvad du bruger det til. Og du kan ændre på up- og 
downloadhastigheden på din valgte hastighed lige så ofte, du har brug for det – uden det 
koster ekstra.

Du kan selv blande din hastighed med følgende fi re hastigheder, som naturligvis også giver 
dig adgang til YouSee Web-tv og YouMusic:

15/3 Mbit (199 kr.md.) kan ændres til 12/6 Mbit og 9/9 Mbit

30/6 Mbit (249 kr./md.) kan ændres til 24/12 Mbit og 18/18 Mbit

60/12 Mbit (279 kr./md.) kan ændres til 48/24 Mbit og 36/36 Mbit

100/20 Mbit (379 kr./md.) kan ændres til 80/40 Mbit og 60/60 Mbit  

Læs mere om dine særlige bredbåndshastigheder og priser på 

www.skantenne.dk 

15/3 Mbit

199,-  

Oprettelse 100 kr.
Pris 1. md. 299 kr.

pr. md.

Sådan kan du selv skrue på dit Bredbånd, hvis du vælger 15/3 Mbit



Eksempler på up- og  downloadhastigheder

Download 15 / 3 Mbit 60 / 12 Mbit 100 / 20 Mbit

Film 700 MB 373 sek. 93 sek. 56 sek.
Musikalbum 60 MB 32 sek. 8 sek. 5 sek.

Upload 30 / 6 Mbit 24 / 12 Mbit 18 / 18 Mbit

Fotoalbum 200 MB 267 sek. 133 sek. 89 sek.
Backup 1000 MB 1333 sek. 667 sek. 444 sek.
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Associationen til en pose blandet ”Haribo-mix” er sikkert ikke helt tilfældig, når vores nye 

internetudbyder, YouSee, præsenterer sit seneste tiltag på bredbåndsmarkedet: 

det fl eksible bredbånd, som gør op med vanetænkningen på området. Kort fortalt kan 

brugerne nu selv variere deres bredbåndhastighed eft er behov og er ikke længere bundet 

af en fast kombination af up-og download, som måske er blevet uhensigtsmæssig.

Konceptet introduceres naturligvis også i 
Skanderborg – det ER allerede sket – og 
vi vil gerne her præsentere tilbuddet lidt 
nærmere: 

Høje hastigheder er for mange 
et must
Et af fibernettets  vigtigste  salgsparame-
tre har været de høje hastigheder, som 
brugerne fristes af og også reelt i perioder 
har brug for. Men det er netop kernen i 
det nye koncept: det er måske ikke i ALLE 
perioder, behovet er lige stort og man 
derfor kører med ”overkapacitet”. Med 
Bland-selv produktet får brugerne adgang 
til såkaldt ”symmetriske hastigheder”, hvor 
up-og download proces sker ved samme 
hastighed – p.t. op til 60/60 Mbit. 

Se boksen med eksempler på up-og 
down loadhastigheder herunder: 

Det praktiske, hvis brugeren 
vil ændre hastighed:
Visionen bag konceptet omfatter i høj 
grad, at det hele skal være ukomplice-
ret og ikke tidskrævende. Derfor ligger 
processen omkring ændringer helt hos 
brugeren selv uden at andre ”instanser” 
skal konsulteres (måske lige bortset fra 
familiens øvrige medlemmer!). Ændringen 

”Bredbånds mix” 
rammer Skanderborg

i fordelingen mellem upload og download 
hastighed sker on-line (på mit-yousee.dk) 
med anvendelse af sædvanlig log-in. 

Det loves, at ændringer ”bør virke inden 
for et par minutter og slår igennem hos 
brugeren inden for ti minutter.”   

En fantastisk fordel for de travle husstan-
de, der egentlig gerne ville streame mere 
musik, downloade mere tv eller flere film 
etc., men bremses i forehavendet p.g.a. 
den langsomme hastighed, man har valgt, 
da behovet måske ikke var der. 

Bland-selv bredbånds produktet falder 
godt i tråd med trenden mod stigende 
valgfrihed, som de fleste udbydere gerne 
roser sig af at markedsføre, men i virkelig-
hedens verden har svært ved at leve op 
til. I hvert fald, hvis det skal erhverves til 
en pris, som er bare nogenlunde spiselig 
for en gennemsnits husstand, hvor flere 
”sær-interesser” skal tilgodeses. 

Sluttelig henviser vi til YouSee’s egne 
eksempler på de ændringer/variationer, 
der tilbydes (se annonce på omstående 
side). Herfra lyder i hvert fald en anbefa-
ling, og vi vil selvsagt følge udviklingen tæt 
i det nye år.     

Kilde: YouSee Indblik – foreningsmagasin nr. 02, 

2013.   
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